NOTA DE PREMSA

Les associacions, reconegudes com a servei comunitari essencial
Paiporta aprova, per unanimitat del Ple, una moció que posa en valor la feina
feta per les associacions i la seua importància
Torrent – 12 de novembre. L’Ajuntament de Paiporta va acordar, per unanimitat del Ple,
una moció que reconeix a les associacions com a “servei comunitari essencial que millora
la vida de les persones i dona vida al municipi” i que insta al mateix consistori a cooperar
amb el teixit associatiu i a fer els passos necessaris per a enfortir-lo.
El passat 29 d’octubre, en sessió plenària ordinària, l’Ajuntament de Paiporta va aprovar per
unanimitat reconéixer a les associacions com a “servei comunitari essencial”, en una moció que
va en sintonia amb les reivindicacions formulades des de la Fundació Horta Sud en el Pacte
Horta Sud, subscrit per més de 250 persones a títol individual i més de 75 entitats, entre elles el
mateix Ajuntament de Paiporta.
La moció acorda reconéixer, mitjançant una declaració institucional, el treball que fan les
associacions com a “agents fonamentals per a la transformació social i en la construcció de
l’interés general, la solidaritat i el foment de la convivència”, tenir en compte les seues propostes,
iniciar treballs d’estudi de la situació socioeconòmica de les associacions locals per buscar
iniciatives de suport, signar convenis pluriennals amb les associacions per a la gestió de projectes
i serveis públics, enfortir el teixit associatiu de la ciutat i avaluar l’impacte de l’associacionisme al
municipi.
Aquesta decisió es produeix en un context marcat per l’actual crisi sanitària i la seua conseqüent
crisi econòmica, en la que caldrà que les institucions públiques prenguen la decisió de si s’alineen
amb un model caduc de fer política que no té en compte a la societat civil organitzada o si opten,
en canvi, per un model que vaja en sincronia amb la realitat, que siga inclusiu i transversal, i que
busque sempre maximitzar els consensos. Tal com planteja la carta oberta de Philantropy
Advocacy a les presidències de les principals institucions europees, secundada per la Fundació
Horta Sud, és imprescindible incorporar a la societat civil organitzada en la presa de decisions,
canviant el paradigma a l’hora de fer política, per tal de mitigar al màxim els efectes adversos
derivats d’aquest context d’extrema dificultat.
Així doncs, des de la Fundació Horta Sud celebrem l’acord adoptat pel Ple de Paiporta i instem
a la resta de corporacions municipals de la comarca a seguir aquest pas, que condueix a un
enfortiment de les associacions, tan necessàries per a l’articulació política, social i econòmica
d’un futur alineat amb els plantejaments de desenvolupament sostenible i amb l’Agenda Urbana
2030.
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